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1 Przestrzenie metryczne
Wydawałoby się, że pojęcie odległości jest bardzo naturalne i zupełnie jasne.
Wszak, jeśli musimy powiedzieć jaka jest odległość pomiędzy punktem A, a
punktem B, to bierzemy linijkę, lub inny przyrząd mierzący długość i już znamy
tę odległość. W życiu nie zawsze jednak jest tak prosto. Na przykład, jeśli stoimy
naprzeciwko dużego budynku i chcemy zobaczyć co jest po drugiej stronie, mu-
simy ten budynek obejść dookoła (o ile nie da się wejść do niego i wyjść z drugiej
strony). Na tym przykładzie widzimy, że w różnych warunkach odległość mie-
rzymy na różne sposoby. Odległość nazywamy czasem metryką i ta najbardziej
naturalna metryka, która polega na mierzeniu odległości linijką nazywana jest
metryką euklidesową. Jeżeli narysujemy dwa punkty A = (x1, y1), B = (x2, y2)
na płaszczyźnie, to euklidesowa odległość od punktu A do punktu B wyraża się
wzorem

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

1. Zobacz jaka jest euklidesowa odległość punktu A = (x1, y1) od początku
układu współrzędnych (czyli punktu (0, 0)) i sprawdź czy wynik ma coś
wspólnego z twierdzeniem Pitagorasa. Jak myślisz, skąd się bierze taki
wzór na odległość?

2. Policz odległość euklidesową od punktu A do punktu B dla:

(a) A = (4, 3), B = (7, 7),
(b) A = (26, 37), B = (34, 43)
(c) A = (7, 30), B = (0, 6)

Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w Nowym Jorku. Jeśli ktoś z Was
był kiedyś na Manhattanie, to na pewno wie, że wszystkie ulice krzyżują
się tam prostopadle. Można się tam poruszać tylko w kierunkach północ-
południe i wschód-zachód. Odległość w takim mieście nazywamy metryką
miasta.

3. Jakim wzorem można wyrazić odległość punktu (x, y) od punktu (0.0)?

4. Czy odległość punktu (x1, y1) od punktu (x2, y2) w metryce miasta jest
taka sama jak odległość punktu (x1 − x2, y1 − y2) od punktu (0, 0)? Jeśli
nie, to podaj przykład par punktów dla których nie jest to prawdą. Jeśli
tak, to uzasadnij skąd się to bierze.
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5. Wyobraź sobie że zostało Ci 3,5 litra paliwa w baku, a Twój samochód
pali 8 litrów na 100 km. Chcesz dojechać z jednego końca Nowego Jorku,
który znajduje się w punkcie (2, 5) na mapie do punktu (5, 4). Na naszej
mapie jedostka odpowiada odległości 1 km. Czu uda Ci się dojechać? Ile
paliwa Ci zostanie/zabraknie?

Byliśmy na stepie, gdzie panują prawa euklidesowe i w Nowym Jorku.
Wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy w bardzo gęstej dżungli, środkiem
której płynie sobie rzeka. Ponieważ w dżungli jest bardzo niebezpiecznie,
mieszkańcy chcąc pójść z jednej wioski do drugiej idą najpierw drogą pro-
stopadłą do rzeki, którą sobie wykarczowali, następnie płyną swoją łodzią
wzdłuż rzeki i dochodzą do następnej wioski podobną drogą prostopadłą
do rzeki.

6. Załóżmy, że mamy mapę naszej dżungli, gdzie oś x w układzie współrzęd-
nych jest rzeką. Jakim wzorem można wyrazić odległość punktu (x, y) od
punktu (0.0)?

7. Czy odległość punktu (x1, y1) od punktu (x2, y2) w metryce miasta jest
taka sama jak odległość punktu (x1 − x2, y1 − y2) od punktu (0, 0)? Jeśli
nie, to podaj przykład par punktów dla których nie jest to prawdą. Jeśli
tak, to uzasadnij skąd się to bierze.

Kulą o środku (x, y) i promieniu r nazywamy zbiór punktów których od-
ległość od punktu (x, y) jest mniejsza niż r.

8. Narysuj w metryce euklidesowej następujące kule:

(a) O środku (0, 0) i promieniu 2.

(b) O środku (2, 0) i promieniu 1.

(c) O środku (0, 2) i promieniu 1.

9. Zrób to samo dla metryki miasto i metryki rzeka.

10. Niech δ(A,B) oznacza odległość od punktu A do punktu B. Sprawdź, czy
we wszystkich trzech metrykach zachodzi δ(A,B) + δ(B,C) ¬ δ(A,C).
Jak można interpretować tę nierówność?
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